Centralizuotai
tiekiama
šiluma –
draugiška
aplinkai

Ar žinote, kad...
Prisidėti prie aplinkos saugojimo galime ne tik
rūšiuodami komunalines atliekas. Paprasčiausias
kelias rūpintis mus supančia aplinka – rinktis butą
daugiabučiame name, kuris šildomas centralizuotai.
Tai – pats ekologiškiausias šildymosi būdas, darantis
mažiausią neigiamą poveikį aplinkai.

Faktai
•

Centralizuota šilumos gamybos sistema,
skirtingai nei individualūs namų ūkiai,
užtikrina efektyvią teršalų kontrolę.
Kenksmingi degimo produktai pašalinami
prieš dūmų kelionę pro kaminą.

•

Kogeneracinėse jėgainėse, gaminančiose
ir šilumą, ir elektrą, daug efektyviau
naudojamas kuras – į aplinką išmetama
mažiau teršalų.

•

Centralizuoto šilumos tiekimo grandinėje
taupomi pirminės energijos ištekliai,
efektyviai naudojant biokurą, komunalines
atliekas, geoterminę ir pramoninių procesų
atliekinę šilumą.

•

Šildantis individualiai, daug šilumos
iškeliauja pro kaminą.Centralizuotuose
šilumos gamybos šaltiniuose įdiegus
kondensacinius įrenginius, išgaunama
papildoma šiluma iš dūmų.

•

Centralizuoto šilumos tiekimo sistemas
galima naudoti ne tik šildymui, bet ir
vėsinimui.

Ateities kuras – biokuras
Iš biokuro Lietuvoje pagaminami 32 proc. visos
centralizuotai tiekiamos šilumos. Planuojama, kad
2020 metais šis skaičius pasieks apie 70-80 procentų.
Kasmet augant biokuro vartojimui, centralizuotas
šilumos tiekimas tampa vis žalesnis. Vartoti biokurą
– ne tik ekologiškas, bet ir finansiškai naudingas
sprendimas. Šiuo metu biokuro kaina yra tris kartus
mažesnė nei importuojamų gamtinių dujų.

Į ką lygiuojamės?
Šilumos dalis, 2012 metais pagaminama iš biokuro
Švedijoje – 80 proc.
Šilumos dalis, 2050 metais planuojama pagaminti iš
biokuro Danijoje – 100 proc.

Resursų – apstu
Lietuvoje kasmet susidaro po 2,2 mln. tne biokuro, o
2020-2025 metais numatomas poreikis – 1,48 mln. tne
vietinio kuro.

Biokuro nauda ekonomikai
Plačiau vartojant biokurą, didinama Lietuvos
energetinė nepriklausomybė nuo Rusijos.
Didinama šalies makroekonominė nauda: taupomos
lėšos, kurios būtų išleidžiamos importuojamam
kurui pirkti, kuriamos naujos darbo vietos, didinamas
gyventojų užimtumas biokuro gamybos ir ruošimo
srityje.
70-80 proc. visos biokuro kainos sudaro lėšos, kurios
lieka Lietuvoje.

Vidutinės 2013-2014 metų sezono
šilumos kainos (su PVM) miestuose
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2006 metais „Vilniaus energijos“ iniciatyva ir lėšomis sostinės
kogeneracinėje elektrinėje E-2 iškilo biokuru kūrenamas katilas,
kuris iki šiol išlieka didžiausias Lietuvoje

Daugiau informacijos apie paramą: www.atnaujinkbusta.lt.
Sužinokite daugiau: http://goo.gl/A6tY8J
Nemokamai atsisiųskite išsamų „Šilumos
vartotojo vadovą“: http://goo.gl/C5gMg6
Lankstuką paruošė Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija.

